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Generalforsamlingen, tirsdag den 7 februar 2017 
Det er beretningen for limfjorden, som omhandler året hvor vi havde 45 års jubilæum. 

Undertegnede blev valgt som formand, af generalforsamlingen. 

Bestyrelsen konstituerede sig herefter, med Svend Erik Jørgensen som næstformand, 
Kjeld Thomsen som kasserer, Peter Britton som sekretær, Børge Brohus som menig 
medlem. ( Peter er desværre sygemeldt og har været det i længere tid) 

Igennem året har der været mange tiltag, vi har startet cafe på Orlogshjemmet i 
Frederikshavn, så de af vores medlemmer i Vendsyssel, har et samlingspunkt uden at 
skulle køre til Aalborg. Efter en stille opstart, håber vi på at besøgstallet også stiger her. 

Vores gril dag den 20 august havde vi henlagt til veteranhjemmet,hvor vi hyggede os 
sammen med beboere fra hjemmet,er der stemning afholder vi det uden for kasernen igen 
i år. 

Igennem året har vi afholdt 8 bestyrelsesmøder ,derudover har formanden deltaget i 

møder, som et nyt veteranforum startet af Oberst Jess Møller Nielsen. 

Med deltagere inden for alt hvad der har med veteraner at gøre, 

et tiltag som fortsætter her i marts måned. 

Vores faner Dannebrog—FN. Og Nato har været rigt repræsenteret ved flagdag-paroler -
medalje overrækkelser og ikke mindst ved bisættelser . 

 På flagdagen den 5.september er igen i år, blev der lagt blomster ved 7 faldnes grave og 
ved minde muren på kasernen. Vi havde fået lavet bånd, i farven blå og med teksten 
Danmarksveteraner. 

 Der har været besøg på værkstederne på Aalborg Kasernes Panser-og Køretøjsforening, 
der blev fremvist af Ervin Krogshave og Martin Dietz et tiltag som gentager sig her i 
foråret. Dette er lagt på hjemmesiden. 

Undertegnede deltog i repræsentantskabsmødet på Antvorskov kaserne det store 
følelsesladet spørgsmål var omkring navneændringen, men efter nogle indlæg og snak 
blev det vedtaget navnet er Danmarksveteraner. 



Ole Christiansen deltog i formandsmødet i stedet for undertegnede, da det faldt sammen 
med Eurotræf som blev holdt i Stavanger i Norge. 

Det var en lille flok der deltog,synd at der ikke er flere som bakker op omkring 

et så enestående arrangement. 

Undertegnede deltog også i sommerstævnet i Fredericia,som heller ikke var repræsenteret 
ved alle lokalforeninger, 

Vi mangler at nogle fra den yngre generation som kunne fortælle hvad ønsker de havde 
om foredrag eller klubaftner. Så kom frem og fortæl hvad i ønsker. 

Vi i den lidt ældre men stadig aktive alder, kan godt se at det er ovre med foredrag 
omkring 2 verdenskrig. Stuen står til rådighed såfremt i ønsker en aften for jer selv,blot i er 
medlem af Damnarksveteraner. 

Vi havde også en stand til åbent hus på kasernen,placeringen af standene var 

nok ikke den mest hensigtsmæssige,så besøgstallet var ikke det mest optimale. 

Der er ikke fastlagt de store foredrag hen over året,( Er der forslag modtages de 

gerne ) der er et foredrag sammen med Dronningens i april eller maj nærmere på 
hjemmesiden og i bladet. 

Vores drop-in aftener fastholder vi den første tirsdag aften kl. 19.00 de er ganske godt 
besøgt. ( Der serveres et stk. kage og kaffe gratis på disse aftner) 

Tak til de frivillige som er flinke til at bage til disse aftner. 

Juleafslutningen er gået en del ned i besøgstallet. Det giver en rimeligt stor underskud,idet 
gaverne stadig er samme standard,så jeg vil bede generalforsamlingen om et godt råd 
hvordan vi kan fastholde bankospillet fremover så det ikke giver underskud. 

Kjeld og undertegnede deltog i ERFA mødet i Århus (samarbejde og udveksling af 
erfaringer mellem foreningerne) hvor der blev drøftet mange ting ,efterhånden har det nået 
et omfang der dækker næsten hele Jylland. 

Der er også startet et ERFA netværk op på Sjælland. 

Der arbejdes på højtryk på at få Eurostævnet op at stå i Limfjorden den 7-8-9-10 
september 2017 (Porgrammet kommer på hjemmesiden og i bladet) 



Vi har haft den glæde at vi fra Flådestationen er blevet inviteret til parade på flagdagen og 
igen til Tordenskjolds fødselsdag, hvor vi havde fanen med til en parade på torvet i 
Frederikshavn og efterfølgende spisning i officersmessen .Hvor der blev overrækkelse af 
en donation fra officersforeningen på 6.000,00kr til arbejde med veteraner i 
Frederikshavn,som vores kontaktmand Morten Leimand vil formidle ud til arrangement i 
Frederikshavn. 

Alene i Frederikshavn Kommune er der over 400 veteraner, i Aalborg er der ca 2200 

veteraner og tager vi hele Vendsyssel og Aalborg kommune med er der ca 4200 

så grundlaget for potentielle medlemmer er stort. 

Vi er stadig medlem af DsS og deltager med faner og sammenkomster når de kalder 

på os ,vi står over for at der skal vælges ny formand idet Kjeld afgik ved døden.( Ærer 
værre hans minde) 

Trænregimentet er blevet indmeldt her pr. 1 januar. 

Ole Christiansen og undertegnede har deltaget i et hjemmesidekursus, på Skive kaserne 
med henblik på at få en nyere og mere opdateret hjemmeside, som landsforeningen har 
udbudt, så vi kan kører på samme server, det gør det nemmere at få den opdateret idet vi 
har support fra landsforeningens Veebmaster. 

Ole har herefter tilbudt at køre vores hjemmeside en stor tak til Ole for det. 

Jeg vil gerne takke min bestyrelse for det gode samarbejde 

Og takke for den frivillige hjælp som alle er flinke til at yde. 

Jeg overlader hermed beretningen til generalforsamlingens godkendelse. 

Bestyrelsen står hermed til rådighed for yderligere spørgsmål. 

  

  

På Bestyrelsens vegne 

Ole B. Nørholt 

 


